
 (82)شمارهپیاپی8932بهار،82،شمارههفتمهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 
 بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن

 در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
 

 3سید محمدعلی تقوی - 2آبادی مجید توسلی رکن - 1مهسا ادیبی
 

 21/2/1321ذیرش: پ -22/2/1321دریافت: 
 

 چکیده
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چ عنوان به درپسااستعماری سعی موفه، و الکال گفتمان تحلیل شیوه ارچوبنظریو

گوییبهاینپرسشاستکهشناساییابعادگوناگوناینبازنماییداردوبهدنبالپاسخ
غربدرگفتمانسیاسیامامخمینیچگونهبازنماییشده؟وچهتاثیریبرشکلگیری
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بیرونشکلدادهاست.
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  مقدمه
هژموندر قبالسازیدیگرییاستسیکاآمری،نظامدوقطبیدورانجنگسردو در را

اماآمریشآندرپیستیکمونیدئولوژیوایرشورویاتحادجماه  یروزیازپپسیکاگرفت.

اسالم تبدیانقالب یلو به آن واسالمجهانکشورهایبیندرگراییاسالممرکزشدن

خوددیگرمصداقتغییربهمجبوررفتهرفتهقطبی،دونظامپایانوکمونیستبلوکفروپاشی

اسازغیریتشدورابطه جمهوریآنرأسودریاسالمیباربااسالموکشورهاینخودرا

رهبرطورهمینوپردازنظریهتریناصلیعنوانبهخمینیاماممقابلدرآغازکرد.یرانایماسال

سالیاتشزمانحدریانقالباسالمیاسیس گفتمان8931تا مرجعمعنابخش؛ عنوانتنها به

یانقالباسالم عنوان به مرجعتریننهاییرا اختالفاتو ویداخلیاستسدهندهشکلحل

برادرانیرایخارج متقابلو گذاشتنایاقدام مطرحیسهدسینناکام کهمفاهیمیازکرد.

پیروزیازقبلخمینیامام.است«غرب»مفهومدارد،تأکیدآنبرخمینیامامسیاسیگفتمان

پیروزیازاما.بوددادهنشانمختلفهایبرههدرراخویش«ستیزیاستعمار»ماهیتهمانقالب

دیگریمعناییهایدالکهدالیمثابهبه-«ستیزیغرب»دالکهبودبعدبهایرانیاسالمانقالب

واستکبارستیزیستیزی،امپریالیسمستیزی،استعمارچون هایدالاز-گیردمیبردررا...

.شدانقالبگفتمانمحوری

که؛یتالیاییایرشهاندیشمندگرامشی،نظریهبهامراینتبیینبرایتوانمی کرد اشاره

دائمساختارهای را جهان در موجود تغیسلطه اانگاشتنمیییرناپذیرو بر ینو تأکیدمسئله

ساخت.وییگزینراجایلیبدساختارهایوکردمقاومتآنهامقابلدرتوانمیکهورزیدمی

کنندهجبرانهژمونیمنابعوجودنیازمندغربداریسرمایههژمونیبرابردرمقاومتبودمعتقد

اندشدهمستقلساختهیوفکریاخالقیرهبریکیکهبهصورتماهرانهازسویمیمفاهاست.

یبهاعتقادگرامشبرخیزند.مقابلهبهموجودنظامرایجحکمتباپذیرانعطافویفظریارتابس

یدئولوژیک،ایطرهس نظام تداوم نتداریسرمایهعامل در و یجه،بوده هایرانبحصرفوقوع

یکمستلزمابتدابنیادینیتغییرهرگونهشودبلکهنمیمنجرنظاماینزوالوسقوطبهاقتصادی

خواهدمسلططبقههژمونیشکستندرهمبرایفرهنگیتدارک 8929ینسنت،)وبود ؛841:

(.8929:8898یگران،ودیپستل

راشکلیگفتمانانقالباسالمجهانی،نظامدرآمریکاهژمونیبامقابلهبرایخمینیامام
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 یپهلویمکههمانارژیداخلیگریِ:دداشتقراردیگرییاغیردوبرابردرکهگفتمانیداد.

گفتماندردواین.بودآمریکامتحدهایالتآنرأسکههماناغربودریخارجیگریِبود؛د

یانقالباسالم درجه راهسراز8981انقالبدریکیکهشدندمیمحسوبیکدشمنان

چهاردههشکلگرفتهاستوایبهدرازیکشاکشیخارجیگریِبادیبادشمنوشدبرداشته

کردهاست.یفکشورراتعریخارجیاستسیریشکلگیتاکنونچگونگ

کههاییگفتمانمجموعه با مبارزه حال یکدر راخودهویتهستند،حاکمگفتمان

گفت«سازیدیگری»براساس با شکل حاکم عبارتددهندمیمان به پهلویگر،. یسمگفتمان

یسنتوتجددطلبهایگفتمانهمهمشترکیگریِد منبع و حسابیابیهویتبود به آنها

آمدمی یکامکانهژمونرقیبهایگفتمانوشودمیگفتمانحاکمطردکهاینمجردبهاما.

.کنندمیخودیاندرمیسازیریتبهغشروعییابهویتبرایهاخردهگفتماناینیابندمیشدن

یمعناسازیبرایشتریواعتباربیتمشروعی،دسترسیتقابلکهترقویهایگفتمانیان،میندرا

بعدازیرو،گفتمانانقالباسالمین.ازاکنندمیترراحذفوطردضعیفهایگفتماندارند،

 .دادشکلرامتفاوتیداخلیوخارجییهادیگریبهتدریجیسمگفتمانپهلویفروپاش

بلوکغربوبلوکشرقسابقرادربرینایخارجدیگریِ .گرفتمیگفتماندرابتدا

دامنهتدریجبهولی حدودیتاواروپاییکشورهایازبعضیسابق،شورویآنمحدودشد.

بعدبرهایسالدراسالمیانقالبگفتمانخارجیغیرهایوشدندخارجدایرهاینازانگلیس

بایارتباطتنگاتنگیخارجیرِغیلدانستکهتشکیدبناشد.بایلاسرائوآمریکامتحدهیاالتا

یکداخلیهایغیریت دارد. جهتخارجیهایدیگرییسازبرجستهگفتمان در همواره

8912ازتحوالتپسویراخیانسالیکهطی.امرگیردمیصورتیداخلغیرهایرانیحاشیه

یکهحتایگونهبه.یمکردمشاهدهکشوریخارجیاسترادرعرصهسآنبهوضوح8922و

.گرفتندمیحمالتقراریدترینوموردشدییبازنمایخارجیرهایدرامتدادغیداخلغیرهای

ابزارهایزنیخارجیرهایبهغیداخلیرهایانتسابغ حذفوطردبرایهاگفتمانمهمیاز

 است.رقیبایهگفتمان

درغربسازیدیگریوییبهبازنماینیامامخمی،درگفتمانانقالباسالمهرترتیب به

وخودخارجگشتهیتازحالتواقعغربامر،اینطی.ورزیدمبادرتخودنوشتاروگفتار

یاستعماروایحاشیههایویژگیدرتنها که کشورهایباارتباطدرگذشتههایدههخود
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کهازامامیمتونبراساسپژوهشینادرنگارندگان.شددادهیلبهکاربستهبود،تقلغربیغیر

چارچوبدرراییوبازنماسازیدیگریینسازوکاراشود،میدربابغربآوردهینیخم

امامسیاسیگفتماندرآنمترادفمفاهیموغربمفهوموکردهمشخصیپسااستعماریهنظر

دیدگاهایناثرگذارینهایتدروکنندمیبررسیراایراناسالمیانقالبرهبربهمثابهخمینی

 .کنندمیتشریحراایرانخارجیسیاستگیریشکلبر

نظربامقالهاین یپسااستعماریهکاربست یهایهالبررسیبه گفتمان ینیخماماممتعدد

پردازدمی شده رانده حاشیه نکاتبه ازو قالبدشمنازیسادیگریجمله ویرانغربدر

تواندبهمییوروشپسااستعماریکرددهد.کاربسترورابرجستهودرکانونقرارمییرانیا

ینیخمامامدرگفتمان«غرب»ازمفهومتریدقیقدرکوتبیین بهگرانپژوهشکمککند.

ینیامامخمیاسیمانسدرگفتیگریغرببهمثابهدکه؛هستندپرسشاینبهگوییپاسخدنبال

بازنما ا؟شدهییچگونه بازنماینو تیینحوه یرانایخارجیاستسگیریشکلبرأثیریچه

ترسیمبهبازنماییمکانسیمطریقازخمینیامامکهدهدمینشانمقالهینایهداشتهاست؟فرض

ازتصویریتولیدهبطریقآنازوپرداختهغربی«دیگری»وایرانیی«ما»میانهویتیمرزیک

دالکردهاقدامغرب واجد مستکبر،ظالم،شیطان،استثمارگر،امپریالیست،چونهاییکه

یاسالمیجمهوریخارجیاستتاکنوندرعرصهسیینحوهبازنماینوااستظلمتوطاغوت

 است.یافتهتداوم

8313راکهدریرانایاسالمانقالباسالمی،هاینهضتوهاجنبشمطالعاتمربوطبهدر

8981)یالدیم داد، رخ ضدغربیکه.ش( ماهیانقالب دانندمییعیش-یاسالمیتبا

8938کدی،؛8928ین،وپرویراحمدی)ام 8189آکسوورتی،؛ دباشی،8188،بوکان؛ (،8338؛

.براندحاشیهبهرامفهومآنوکردهواسازیغربمفهومازداشتتالشکهانقالبی
 

  پسااستعماری مطالعات در سازی دیگری و بازنمایی: رینظ چارچوب

وتصاویرمفاهیم،مجموعه»یا«مشترکمعناهای»جزچیزیرافرهنگهال،استوارت

.استاجتماعیزندگیبنیادمشترکدارایی(؛این8938:81داند)هال،نمی«مشترکتصورات

احساسوفکرسانهمبهنسبتهاییوهشیامشترکمعناهایواسطهبهفقطارتباطبرقراریزیرا

اینکهاستاینخیزدبرمیتعریفاینازکهمهمیسوالاما.استپذیرامکانجهاندرباره
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انتشاروتولیدچگونگیازپرسشبههالپاسخچکیدهمیشود؟منتشروتولیدچگونه«معنا»

کهمعناهایی(.8938:81هال،)«شودمیمنتشروخلق«بازنمایی»طریقازکهمعنااستاینمعنا

.کنندمیپیداقدرتمناسباتباتنگاتنگیپیوندشوندمیمنتشروتولیدبازنمایینظامواسطهبه

مناسباتتخریبیاتحکیمخدمتدرزدایی،مشروعیتیامشروعیتبخشیطریقازآنها

فوکومیشلوبارتروالنکهختندپرداامراینبهمتعددیپردازاننظریه.گیرندمیقرارقدرت

هستندزمینهایندرهاآنپیشقراوالن نیزپسااستعماریمطالعاتموضوعامراینهمچنین.

شودمیپرداختهبدینآنطیکههست درخاصبازنمایینظامیکدرهاغربیچگونهکه.

شناسیشرق»نامبهعلمیشبهوآکادمیکفعالیتیقالب راغیرخودیوبیغیرغرمردمان«

درازدامنهایدههطولدرآنهااستثمارواستعماربهوکردهمحسوبترفرودستوترضعیف

است،دوانگاریوبندیقطبایدئولوژی،وگفتمانهایویژگیترینمهماز.پرداختندتاریخی

وغیرسازیبا«دیگری»و«خود»تمایزوتفکیکباها،ایدئولوژیوهاگفتمانکهصورتاینبه

هویت.کنندمیتعریفمثبتصورتبهرا«خود»،«دیگری»به(منفی)هایویژگیدادننسبت

صورت«دیگری»باکهاستتقابلیازناشیبلکهطبیعی،وذاتیامرینه،«خود»معنایو

گیردمی بهراشرقخود،تعریفواثباتبرایتاریخیوگفتمانیلحاظبهغربکهچنان.

شاهمیری،)«شدساختهبلکهنشدکشفشرق»کرداختراعوساختسیاسیوفرهنگیحاظل

8923:83.)

غیرخودییا«دگر»عنوانبههموارهمسلمانانویژهبهوهاشرقی»استعماری،گفتمانبراساس

اندشدهکشیدهتصویربهغرب هاشرقیغربیانادبیمتونوهاسراییداستانها،سفرنامهدر.

هایسرزمیننیزوخشنوشهوانیموجوداتیوماندهعقبخرد،ازبهرهبی،غیرمتمدنوحشی،

شوندکنترلوکشفشناسایی،بایدکهاندشدهتعریفناشناختهوتاریکنقاطعنوانبهشرقی

کهشوندمیوشدهمعرفیخردورزموجوداتیومدرنپیشرفته،متمدن،هاغربیمقابل،در

؛8939؛درودی،8934میلز،؛8911سعید،)«دارنددوشبرراگستریتمدنتاریخیِرسالتِ

(.8923نیا،آریایی؛8323اسپیواک،

سویازبازنماییداستان-پسااستعماریمطالعاتازبخشیمثابهبه–فرودستانمطالعاتدر

میشودروایتغیرغربیهاوشرقیها رانوینینشدابرتأمللزومپسااستعماریمطالعات.

یکهمیکندگوشزد اعتراضواستعماریگفتمانهایبرابردرخالقانهایستادگیآفریده
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دریچهازوگستردهسطحیدرراآنروایتهایوجهانسانبدینتاآنهاستبهنسبتبخردانه

رادانشوبازنماییفرهنگ،واقعیت،ازتلقیخاصشیوههایوبنگردانتقادیومتفاوتای

کندمیمطالعه مخالفت،دگرگونی،مقاومت،»پسااستعماریمطالعاتازدستهاینهایهدف.

دیگران،واشکرافت)است«سلطهبینافرهنگیهایشکلهمهبهدادنپایانسرانجاموسرپیچی

8938:83(.

نیزگفتماندرغرببازنمایینحوهبررسیومطالعه خمینی مطالعاتمحدودهدرامام

استودستانفر کرداستداللتوانمیگونهاینپسااستعماریهایآموزهبراساسزمینهایندر.

مورددرایراناسالمیانقالبدرشدهتولیدمعناییِهایالیهدرسازی«دیگری»وبازنماییکه

،«دیگری»نمایشفراینددرسازیکلیشهمسیرایندرواستگرفتهصورتغربمفهوم

.کندمیتثبیتدرنهایتوسازدمیطبیعیکند،میذاتیدهد،میتقلیلرا«تفاوت»

درریشهایمدریافتهایراندرخویشپساانقالبیجهاندرامروزبهتاغربازماکهمعنایی

درمعناهاییتولیدواندیشهورزیامامخمینیبا.دارداسالمیانقالبهایایدئولوگبازنمایی

انقالبایدئولوژیکهایآموزهمسیردرودادهراتغییرغرببهماورویکردتشناخغربباب

حاکمیتیهایکنشزدکهدستشناختیهایچارچوبخلقبهناخواهخواهودادقراراسالمی

.شودمیاجراگرفتهوشکلآنهاقالبدرنیزدولتیو

«غرب»مفهومازتریدقیقیینتبودرکبهتواندمیپسااستعماریروشورویکردکاربست

ویگفتمانمتعددهایالیهبررسیبهتاکندمیکمکورساندهیاریامامخمینیگفتماندر

.برجستهشودشده،راندهحاشیهبهنکاتوپرداخته


  گفتمان تحلیل: پژوهش وشر
کتابدرکهاستموفهشانتالوالکالارنستوگفتمانیتحلیلحاضر،مقالهروشیچارچوب

علت.شدارائه(8328«)دموکراسیرادیکالسیاستسویبه:سوسیالیستیراهبردوهژمونی»

وهمخوانیکهاستتحلیلیرویکرداینسیاسیگیریجهتگفتمان،تحلیلازنوعاینانتخاب

داردگفتمانازپسااستعماریمطالعاتخوانشدرمهمیپیوند ادواردکهاستعماریگفتمان.

سعیکهپسااستعماریگفتمانتوسطبودکردهتحلیلراآنخودشناسیشرقکتابدریدسع

تریپیچیدهدریافتبهوبکشد،نقدبهرااستعماریگفتماننظریههایسازیمفهومبرخیداشت
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اسپیواکگایاتریوباباهومیآثاردرتوانمیراگفتمانیتحلیلازمدلاین.برسدگفتماناز

غربموردتهاجمهایفرهنگازتریعمیقهایالیهبهراخودشانتوجهافراداین.کردهمشاهد

آثاردرراغربنوعیبهکهداشتندمردمانیازتریدقیقتحلیلیارائهدرسعیوکردندمعطوف

برابردررامتنیمقاومتومبارزهفرآیندیکطریقاینازودادهقراربازنماییموردخویش

پیوندپسااستعماریمطالعاتباگفتمانتحلیلروشی،دریافتِاینکاربستبا.کردندآغازغرب

پدید«پسااستعماریگفتمانتحلیل»عنوانتحترابدیعروشیچارچوبیکوخورده

وسازتوسطشدهفراموشمردمانازچندپارهوایآستانههایهویتبرمتمرکزکهآوردمی

غیرغربیکشورهایپردازاننظریهوسرامدانبابدرروشاین.استبیغرگفتمانیکارهای

کاربردبودندکرده«اصیل»و«حقیقی»هویتیبندیصورتبهمبادرتغربیهویتبرابردرکه

دارد 8924بروجردی،)کندمییاد«گراییبومی»بهآنازبروجردیمهرزادکهچیزی. :88.)

واصیلهویتبهنهادنارجغیر،فرهنگِبرابردرمقاومتونچعمیقباورهایدرگراییبومی

ویلیامز)داردریشهبومینشدهآلودهفرهنگیسنتبهبازگشتآرزویوخویشقومیراستین

فهمیدهگراییبومیروندهمینقالبدرامامخمینینیزسیاسیگفتمان(.8334:84کریسمن،و

متنیعمیقهایالیهپسااستعماریگفتمانتحلیلروشذاتخابااساساینبر.شودمیتحلیلو

غربازویبندیمفصلکاروسازوشدهبررسیغربیگفتمانبرابرامامخمینیدرگفتمان

.گیردمیصورتارزیهممنطقطریقازگفتمانیبندیمفصل.شودمیتحلیل

ارزیهمزنجیرهدریکدیگربااصلیهایدالگفتمانی،بندیِمفصلفرآینددراساساینبر

بهیعنیمحتواهستند؛بیهایینشانههادالاین؛(8938:89فیلیپس،ویورگنسن)شوندمیترکیب

بودهبیخودخودی پُرمعناازراآنهاکههایینشانهسایرباارزیهمزنجیرهطریقوازمعنا

رسدمینظربهکهگیرندمیرقرادیگریمنفیهایهویتمقابلدروشدهترکیبکنند،می

ارزیهمزنجیرهطریقازهاگفتمان؛(8921:888زاده،حسینیوحقیقت)باشندآنهاتهدیدکننده

پوشانندمیراهاتفاوت زنجیرهواستمتکثربهذاتجامعهموفه،والکالگفتماننظریهدر.

بخشدمیانسجاموظمنآنهابهودهدمیپوششراهاتفاوتوتکثراینارزیهم عناصردر.

معنایایجادکنندهدرودهندمیدستازرارقیبمعناهایومتفاوتهایخصلتارزی،هم

امامگفتمانگفتمانی،بررسیدرجهتهمینبه(.33-8934:32میلز،)شوندمیمنحلگفتمان

.گرفتخواهدقراربررسیموردغربسازیدیگریگفتمانیومتنیکاروسازخمینی،
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بررسیآن به اینجا بایددر اصولدیگریکهبدونآنفهمیکگفتمانشدنینیستو

هایآناست.باشناختدالمرکزی،تمامدال"دالشناور"و"دالمرکزی"پرداخت،مفاهیم

مدلول با ارتباطآنها و میگفتمان را چنانچههایشان مثال: عنوان به کرد. فهم درکو توان

رابهعنوان«ایدئولوژیورهبریامامخمینی»وهشیدربابگفتمانانقالباسالمی،جایگاهپژ

نشانه فهمدیگر بوددالمرکزیاینگفتماندرکنکند، برایویناممکنخواهد هایآن

8923زاده،)حسینی دال821: نشانه(. شناور، گفتمانهای که هستند تالشهایی مختلف های

های(.وجودفزایندهدال8921:891آنهابهشیوهخاصخودمعناببخشند)حقیقت،کنندتابهمی

می ابهام و سردرگمی به هستند مشخصی معنای فاقد که شرایطشناوری این در انجامد؛

دالگفتمان جذباین با بتوانند که درهایی بخشند، پایان موجود معنایی خال و ابهام به ها

شود.الکالبهگیرند؛وامکانهژمونیکشدنآنهافراهممیقرارمیدسترسعامالناجتماعی

 مفهوم قابلیتدسترسی»وسیله می« بحرانتبیین طول در چگونه که بعضیگفتمانکند هاها،

استقبالوموفقیتبیشتریروبه اگربحراناجتماعیبهاندازهرومینسبتبهدیگرانبا شوند.

متزلزلسازد،مفهومکافیشدیدباشد،بهطوری «قابلیتدسترس»کهسراسرنظمگفتمانیرا

امکانپیروزی»کندتاپیروزیگفتمانخاصیتضمینپیداکند.بهاعتقادبابیسعید،کمکمی

هایذاتیآننیست؛بلکهصرفاًبهایندلیلاستکهگفتمان،تنهایکگفتمان،بهعلتویژگی

(.8913:21)سعید،«رسدهنظرمیساختمنسجمدردنیاییآشفتهب


 پژوهش نهیشیپ
یبررسبهکهیآثار-8:کردمیتقسدستهسهبهتوانیمراحاضرمقالهموضوعبامرتبطآثار

توانیمجملهازکهپردازدیمآنبایرانیاجامعهمواجههوغربنامبهیادهیپدگوناگونابعاد

8911)«غربوایرانینفکرانروش»کتاب:کرداشارهریزیهاکتاببه مهرزادنوشته(

برخوردبهوارونهشناسیشرقوگراییبومیمنظرازاستمؤلفدکتریرسالهکهبروجردی،

یریاثرپذزانیمویچگونگ،ینییتبروشازاستفادهباوپرداختهغربباایرانیروشنفکران

کندیمیوواکاراغربتمدنوراثیمازروشنفکرانیاسیسشهیاند کتابدر. دریتأمل»

)یرانیاتهیمدرن بهیخیتارعیوقایواکاوقیطرازیلیتحلروشبامیرسپاسی،علی،(8934«

ازآنیغربنوعباسهیمقادرکهیاتهیمدرن،.پردازدمییرانیامدرنیتهگیریشکلروندیبررس
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باایرانیانفکریرویارویی»کتابدروحدتنیفرز.استبرخورداریتوجهقابلیهاتفاوت

بحثبهاستتاریخیشناسیجامعهوسیاسیفلسفهازایآمیزهکهیروشبا(8939)«مدرنیت

پردازدمیغربباایرانیانرویاروییوبرخورد یکیالکتیدندیفرالیتحلیبراکتابنیا.

ازکهرایگوناگونیاسیس-یاجتماعیهاگفتمانته،یمدرنبارانیایفرهنگویفکرییارویرو

وگفتمانباراآنهایهمبستگوکردهیبررساندشدهداریپدجاآندرنوزدهمقرندوممهین

رشتهبهگفتمانهینظرباارتباطدرکهیآثار-8هد.دیمقرارتوجهکانوندرتیمدرنطیشرا

ازتوانیمانیمآندرکهداردیفیتوصوینظریتیماهآنهاعمدهواستآمدهدرریتحر

گفتمانهینظر"وزاده،نیحسیدمحمدعلیسفیلأت(8939)"یاسیسلیتحلوگفتمان"مقاالت؛

8923)"یاسیسعلومو وهینظرمثابهبهگفتمانلیتحل"ویداووداصغریعلنوشته(

8929)"روش بردنامیسلطاناصغریعلدیسقلمبه( یآشناسازآثارنیاسههرهدف.

ت.اسیفیتوصروشازیریگبهرهباگفتمانهینظرباانیدانشجوورانگپژوهش

اهمکهاستافتهینگارشیپسااستعمارهینظرگوناگونابعادنییتببارابطهدرکهیآثار -9

نیادر.واکیاسپیاتریگانوشته(8328)«د؟یبگوسخنواندتیمدستفروایآ:»ازعبارتندآنها

فرودستانگفتنسخنامکانطیشراازپرسشسندهینواستیخاصیناسشروشفاقدکهمقاله

دیکأتمقالهنیادریو.دادقرارخودهمتوجههرایسومجهاندستفروزنانخصوصهبو

وندارندیخیتاردستان،فروازکیچیهیاستعماریدیتولمتوندرچندهرکهکندیم

.اندگرفتهقرارهیسادرهمهازشیبکههستنددستوفرزناننیااماکنند،صحبتتوانندینم

یراهتااستلیماد،یبگوسخنسومجهانزنانیجابهکهآنازشیبمقالهنیادرواکیاسپ

پوست»کتاببخش،نیادریبعداثر.دیایبخیتاراستعمارشدهفرودستانیصدادنیشنیبرا

مطالعاتحوزهدرمشهوراثرنیادر.استنونفافانونفرانتس(8338)«دیسفصورتکاه،یس

.کندیمیبررسیلیتحلروشباراییزدااهیساییبودگاهیسدهیاطرحسندهینو؛یپسااستعمار

وسلطهگستره،یبومانسانیزندگمناسباتبرخودزبانلیتحمبااستعماردارددیکأتیو

وفرهنگساننیبد.کردترتنگرااویفرهنگاتیحعرصهودهیبخشوسعتاوبررانظارت

دادگسترشجهاندرراخودزبانکاربرددامنهودادرواجرایامپراتوراتیادب زبان.

.شدقرارداداریمعزبانمقامدروشدبدلیبومفرهنگازیبخشبهزمانگذشتبااستعمارگر

مقالهنیا.بررسینشدهاستینیخممامانوشتاروگفتاردرغربییبازنمانحوهامروزبهتا
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راه دنبال خمیبه امام گفتمان ینیاستتا از بهیشکافکالبدمتفاوتیاهیزاورا و کند،

«زانهیست–گانهیبعناصر»وگفتماننیادروندر«پنهان»یهاجنبه به آن مستندیاگونهدر

نیادرکهاستزیمتماجهتآنازحوزهنیادرموجودیهاپژوهشازنگاهنحوهنیا.بپردازد

وگفتارهایِمتنسطحدرانقالبپردازانهینظریگفتارهابهمعطوفشتریبآثاراغلبحوزه

کرم8912،یدی)جمشاندنرفتهفراتر صرففیتوصازواستشانیاینوشتارها ؛8928،ی؛

8912،یخالق لیتحلروشازاستفادهباپژوهشنیاکهیحالدر....(8934ی،نصراصفهان؛

یاسیسشهیاندنییبهتبیازمنطقهمارزیریگبهرهبهطورمشخصوییبازنماوهیشوگفتمان

یریکارگهبشدهانجامیهاپژوهشریمقالهباسانیازیوجهتماگریدپرداختهاست.ینیامامخم

عنوانیمطالعاتپسااستعماریِلیواصولتحلهاآموزه هایکیبه شاخه رشتهنیانشبدیاز

ا رنیاست. چرخشفرهنگشهیمطالعاتکه بیفلسفیِزبان-یدر اواسطقرن درستمیدر و

مقاومتومبارزهبافرهنگمهاجمیمحورهاییدرشناسایدارد،سعییپساساختارگراکردیرو

ا زایدیجدیایزوانشاندادنبهمنظورییراهگشایهاافقمیاهتمامبهترسکردیرونیدارد.

.داردینیخمامامگفتمان


 انقالب آستانه گفتمانی فضای
مفهوم است. غرب مفهوم خمینی امام سیاسی گفتمان در اهمیت با مفاهیم از یکی

توانسازیکهازاسالمتوسطگفتمانمسلطغربیوجودداردمیستیزیرابهدلیلدیگریغرب

گفتمان مشترکتمام انقالبدانستفصل در موجود کنشهای و گفتارها در تمامی. های

ستیزیرامشاهدهکرد.بههایغربتوانمولفهاجتماعیحاضردرانقالبمی-نیروهایسیاسی

تامرگبرامپریالیسمهایراستواسالمطورنمونهازمرگبرآمریکابینمردموگروه گرا

 )گرگین، 8982آمریکا فضایبیناگفتمانیراهایچپومارکسیستیک(دربینگروه94:

سوژه مشترک زبان که بود داده جهتشکل این بر عالوه بود. انقالبی هایگیریهای

هایضدامپریالیستیوضدغربیاینفضایبیناگفتمانیبهتبادلمعانیبازتولیدشدهمیانگروه

کمکمی چپنیز گروهراستو دیگر از گروهی هر و نشانهکرد یکسرینمادها، هاها

مدلول)دال و استعاراتتازهها و اخذمیهایآن( گنجینهایرا به و هایمعانیگفتمانکند

کند.براینمونهسخنانمعروفمائورهبرانقالبستیزیاضافهمیخویشدربارهغربوغرب
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 زیرعنوان چین است»کمونیستی کاغذی ببر آمریکا گروه«امپریالیسم بین رواج، چپ های

ایهاییازطریقاخذنمادهایاستعاره(.یکچنینخردهگفتمان8921:888زاده،بداشت)ادی

هایهاوخردهگفتماناجتماعیدربینگروه-هایسیاسیهایاگفتمانآنتوسطدیگرگروه

ستیزیپیداکردهبود.بهطورمثالستیزیوامپریالیسمگرایاننیزکاربردغربغیرچپواسالم

 بیان روزنامهدر دُلدُم، انقالبیاسکندر دانشجویان سخنان و شعارها از نقل در ایرانی، نگار

گراکهسفارتآمریکابهمثابهشیطانبزرگرااشغالکردهبودندکاربردیکینمادهایاسالم

توانبهروشنیمشاهدههایچپمائوئیسترامیای)ببرکاغذی(رایجدرخردهگفتماناستعاره

کرد:

هیچ» دهیم راه دل هراسیبه کاغذی، ببر این از ما پیروزیعلیهاگر امیدیبه نباید گاه

رزمندگان اینرا فقطیکطبلتویخالیبزرگاستکه آمریکا باشیم. امپریالیسمداشته

تواندخنثیشود،اگرایمانمبارزهباامپریالیسمآمریکامیجهانثابتکردند.هراقدامرذیالنه

(.49-8982:44)دلدم،«اتقویتشوددرم

زندگی غرببه با مقابله در متعاقبآنآمیزشتخیالتچندگانه اینفضایگفتمانیو

ایرانیاننیزسرایتکردهوهرکسازپیروجوانوخردسالبهدنبالمبارزهباغربوروزمره

سال در انقالبیکه بهقولشاعر 8982امپریالیسمبود. تا»نوشت: ازکودکپنجسالهگرفته

پای ساله، نود گوشپیرمرد به را ما ضدامپریالیستی و ضدغربی پیغام سرودخوانان و کوبان

(.8982:883)براهنی،«جهانیانرساندهاست

آنرادرهایاولیهدرعباراتباالسعیشدهتافضایگفتمانیدورانابتدایانقالبوسال

پایهومترادفآنهمانندامپریالیست،غربواستکبارجهانیفاهیمهمرابطهبامفهومغربوم

گفتمان عنوان به خمینی، امام سیاسی گفتمان که بود گفتمانی فضای این در شود. ترسیم

می ایفا را نقشخود اسالمی انقالب مرکزی و معناییمحوری نظام در گفتمان این کرد.

ایرانتعاریوزبانیتازهجمهوریاسالمیتجلییافتهوفضایاس ایدرحیاتسیاسیجامعه

پدیدآوردهبودبهگونهایکهدرعرصهسیاستخارجیایرانتاکنونتداومیافتهاست.

داریکمقاومتوتالشمتنانقالبایرانوفضایاستعاریبهوجودآمدهپسازآن،وام

ست.ویژگیبسیجکنندهبودنمتندربودها«گرمتنگفتاریبسیج»محوربودکهبیشتریک

–جدالمتنی که چرا پیروزیانقالباهمیتبسیاریدارد؛ انقالباسالمی»گفتمانیفردایِ
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توده یکجامعه تعارضبین شکافو ماحصل سرکوبایران قدرتسیاسی و بود.ای گر

اینبدانمعنیاستوارسواربود؛ایشکنندهوسستبررویاینجامعهتودهقدرتیکهبهگونه

«پذیربرخورداراستهایبسیجهایانسانیوتودهای،ازسطحوسیعیازگروهکهجامعهتوده

اجتماعیبرآمده–هایسیاسیهادراینجدال،برایگروه(.بسیجاینتوده8928:812)کمالی،

نظمگفتاریا اینمتندرگرداگرد فضایانقالبیاهمیتیحیاتیداشت. خمینیشکلاز مام

کنندگیبرد.وفرصتبسیجهایفراوانیمیگرفت؛واززبانغربستیزانهوانقالبیایشانبهره

هاازخودبهنمایشگذاشت.گفتمانجمهوریاسالمیازدرونبیشتریرادربرابردیگرمتن

نقالباسالمیهایپسازپیروزیانقالببیرونآمد.گفتماناگفتمانی،گفتمان–جدالمتنی

درپرتوتعابیرامامخمینیدرتأسیس«امپریالیسمستیزی»ودال«زداییغرب»ازطریقتسلطدال

هایزبانقدرتنظامجمهوریاسالمیایرانوتثبیتآننقشاساسیداشت.اینگفتمانپایه

غرب شکلدادوبهارکانحکومتیودولتیآنجهتداد. انقالبرا بعداز ستیزیوتازه

جهت جمله درگیریاستکبارستیزیاز وکُنشجمهوریاسالمیایرانرا رفتار که هاییبود

هاییبودکهمفهومغربالمللیوداخلیآنتعیینکرد.اینامرماحصلتالشهایبینحرکت

سازیکردهوسعیدرواسازیمفهوممسلطشدهآنداشتند.«دیگری»رادرگفتمانخویش


 ایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینیبازنم
 مفهوم داشت، تأکید آن خمینیبر امام سیاسی گفتمان مفاهیمیکه غرب»از امام« بود.

خویشرا«ستیزیاستعمار»گیریهایقبلازپیروزیانقالبهمجهتگیریخمینیدرموضع

برهه ایدر انقالباسالمی پیروزی از اما بود. داده دالهایمختلفنشان که بود بعد به ران

ستیزیوستیزی،امپریالیسمهایمعناییدیگریچوناستعماربهمثابهدالیکهدال«ستیزیغرب»

هایمحوریگفتمانایشانشد.گفتمانسیاسیامامگیردکهازدالاستکبارستیزیرادربرمی

تپهلویبهمثابهالخصوصضدیتباغربوحکومخمینیدرواکنشبهاموراجتماعی)علی

دیگری» گفتمان«( از شدت وبه کلمات معناها، و بود متأثر فکری فضای در موجود های

بردوهارادرآمیزشیایدئولوژیکدرگفتمانخویشبهکارمیهایگفتمانیآنگفتماننشانه

رسیدگراییانقالبیگراییبهعملدرهمینآمیزشوجذبتخیالتچندگانهبودکهازسنت

امامخمینیدرقالبگفتمانسیاسیخویشرویکردیخاصبهمفهوم (.8923:311)مهرآئین،
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ایاست.یعنیذهنیاستکهدرآستانهوغربداشتهاست.ذهنیتامامخمینیذهنیتیآستانه

مرزدوجهانسنتیومدرن)یانظمسنتیومدرن(قراردارد.ایندوگانگیودوشقیبودنرا

ازتمی برآمده سیاسی نظام شکل مثال عنوان به کرد. مشاهده گفتمان این ابعاد تمام در وان

انقالباسالمیایران،یعنیجمهوریاسالمیخودمویداینذهنیتدوگانهاست.ازسوییواژه

جمهوری» واژه« و دارد تأکید مفهومیمدرن عنوان به مردم نظر معنایحاکمیترأیو بر

هایاسالمیبهمثابهوجهسنتینظامتأکیددارد.اینامررانیزتنایایننظامبرآموزهبراب«اسالم»

بحثمشروعیتالهیمی الگویی-توانیمدر انقالبکه از الگوینوسازیبعد نیز مردمیو

هایسنتیومدرنبودنیزمشاهدهکنیم.لذاایشاندربرخوردباغرب،استکبارتلفیقیبینمولفه

انیوامپریالیسمنیزهمینرویکرددوشقیخویشراداراست.ذهنیتیکهبهمانندیکطیفجه

ایدرمیاندوجهتیعنیسنتومدرندرنوسانبودوازطرفیدیگرکشاکشبینامرنشانه

)طبیعت،تن،اسطوره،دینو...(وامرنهادین)فرهنگ،ذهن،عقالنیت،علمو...(بعددیگری

بخشد.می«غرب»برخوردوتعاملبامفهومبهاین

هایمتعددیتوأمدرگفتمانامامخمینیغرببراساسمنطقهمارزیبامفاهیمواطالق

هم براساسمنطق است. بندی،شده عملمفصل در موفه، روشگفتمانیالکالو ارزیدر

همدال  زنجیره در یکدیگر با اصلی میهای ترکیب ارزی این نشانهدالشوند. بیها هایی

هاییارزیباسایرنشانهمعناهستندتااینکهازطریقزنجیرههممحتوایند؛یعنیبهخودیخودبی

گیرندهایمنفیدیگریقرارمیشوندودرمقابلهویتکنندترکیبمیکهآنهاراازمعناپرمی

هایگفتمانیجهتبارمعناییدالرسدتهدیدکنندهآنهاباشند.بهعبارتدیگرکهبهنظرمی

ایتوانندقرابتمعناییپیداکردهوزنجیرهکنند،میمشترکیکهدریکگفتمانخاصپیدامی

هاییکهدرگفتاروارزرابهوجودآورند.برطبقهمینروشدراینبخشنیزدالازمفاهیمهم

یک مثابه بازنماییغرببه خمینیبه امام گریدی»نوشتار بررسیمیمی« اینپردازند، شود.

تواندرمفاهیمیچونشیطان،دشمنایرانیووابستگیدید.بازنماییرامی


 غرب به مثابه شیطان

می بیان خمینی امام رابطه این در آمریکاست،»کند: بزرگکه شیطان انقالب، این در

فریاددورخودشجمعمی با هاییکهدرایرانهستندوچهکندوچهبچهشیطانشیاطینرا
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(8:849)صحیفهامام،ج«هاییکهدرخارججمعکردهاستوهیاهوبهراهانداختهاستشیطان

می عنوان دیگر جای در یا و پایه»کند: بتبه بتکدام بزرگو طاغوتشیطان و هایها

بهسجدهرسدکههمهخوارمیجهان خویشفراخوانندوخودوستایشمستضعفانجهانرا

(.81:23)صحیفهامام،ج«بردارخویشدانند؟فرمانبندگانآزادخدایتعالیرابندههمه

با«(دیگری»و«خود»)یاهمان«تفاوت»دراینمتونماشاهدترسیمیکفضایگفتمانی

نچهکهبههستیم.دراینسهمتنآ«(غرب»خصوصآمریکا،بهمثابهنماداصلیدالغرب)به

تواناست.خاستگاهاینمفهومرامی«شیطان»تعددتکرارگشته،بازنماییغربدرهیبتنماد

هایمدرنیتهغربیکهدرگفتمان(این8مذهبیبهعنواننمادمذهبیو-(سنتی8دردوگفتمان:

هاجست.شمسیفضایفکریاینسال41و91هایدهه

بهقصد«غرب»،41و91هایاگرکهدرنظمگفتمانیدهه درهیبتموجودیهزارسر،

می ایرانیانبهتصویرکشیده تسخیر دردههمسخو با31و81هایهایبعدییعنیدههشد،

بیگانهشود.ابژهمی«شیطان»گیرینهاییگفتمانسیاسیامامخمینی،تبدیلبهنمادظهوروشکل

موجودیدیوسرشتواهریمنصفتتبدیلشدهبودکهبه«آمریکا»وبهخصوص«غرب»یعنی

(ودراصطالحاتیازقبیل844؛8938رامسخکردهاست)طاهریوکریمیفرد،«روحایرانی»

هاومعانیشد،یکیازمدلولکهاززبانهرفردیدرفضایانقالبیجاریمی«زدگیغرب»

کلیداصلیورودبه«شیطان»د.نمادبو«غرب»غربزده،توسط«شدگیمسخ»ضمنیآنهمین

،درگفتمانامامخمینیبود.شیطانوروحشیطانی«هایطرداسطوره«جهاننمادینواستعاره

هایبشریقدمتیبسیاردارد.کنندگیانسانوروحانسانیدراغلبفرهنگمسخمانندابژه

مذهبی یعنیغرباسطوره-اینعنصر بیگانه ابژه گفتمانامامخمینی، را-ایدر آمریکا

(کهبهقصدمسخ8938:88کند)موسویحبشیودرودی،جانشینشیطانوروحشیطانیمی

الگوهایریشهدرکهن«شیطان»هرچندکهنمادکردنوتسخیرایرانیوروحآنآمدهاست.

درذهنیتدوشقیامامتبدیل«غرب»فرهنگایرانیداردولیاینمسئلهکهایومذهبیاسطوره

دهه در ریشه بود، شده شیطان به غول91های هراساز واقع در دارد. بعد وبه دیوها، ها،

کنندگیایرانیدرهایضدغربماقبلازانقالبوتداعیمسخهاوشیطاندرگفتماناهریمن

غرببه-ایبعدازانقالبوگفتمانانقالباسالمی،درپیکرآمریکاگفتمانضدغربی،درفرد

شیطان»عنوان بهترتیبشیطان« را شیطانبزرگواروپا را ویآمریکا بهزبانآورد. هایرا
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ترازآمریکاتعریفکرد.درواقعدرنظمگفتاریوگفتمانیامامخمینیجهانونظامکوچک

درزبان«شیطان»شود.کاربرددالاستکهبازتعریفمی«شیطان»نمادالمللیدرپرتوهمینبین

 تواناییتولیدتصویریاز وضعیتجهان»وگفتمانامام، ایرانی« برایافراد زبانیساده به را

سازد.انقالبیممکنمی

اهریمنبازنماییکننده روحشروبدیومنشأدرفرهنگایرانیازعهدکهن،شیطانیا

نسبتمیت دادند)ادیباریکیبودهاستوایرانیانبهاقوامدشمنخویشآنرا :8921زاده،

838.)

سوی از شده رانده موجودی دارد مهمی جایگاه شیطان نیز مذهبی و سنتی گفتمان در

خداونداستکهوظیفهوکارکردتسخیرروحانسانوبردنآنبهسمتشرارتوتاریکیرابه

 دارد کریمیعهده و )طاهری 8938فرد، سرمایه844: اسطوره(. فرهنگی گفتمانهای و ای

بازتولیدیاز-سنتی یکچنین ایجاد مهمیدر منشأ دو هر خمینی امام گفتمان در مذهبی

هایدرگفتمان«شیطان»غرببهعنوانشیطانبودهاست.اماتنهابااینتفاوتکهدال-آمریکا

گریداللتکردهاست،اماامامخمینیایندالرادرگفتمانخویشبههایدیباالبرمدلول

برمدلولبندیمیایمفصلگونه انگستانکندکه شوروی، غرب، آمریکا، هاییچونغرب،

پذیرد.داللتمی

درحقیقتتأکیدوپافشاریامامخمینینیزبرایبازنماییآمریکابهعنوانشیطانبزرگبه

گردد؛موجودیکهدرروحانسانهاگاهانهازشیطاندرنظاممعناییمذهبیبازمیذهنیتناخودآ

رابایدهمان«شیطان»کند.درتحلیلروانکاوانهنمادکندوروحآنرامسخوتسخیرمینفوذمی

رابهعمقبیگانهترسی«شیطان»درنظرگرفت.ماروینزونیسکاربردنماد«کنندگیابژهمسخ»

نسبتمیایران مییان دهدو میبیگانه»نویسد: نفرتیتغذیه طوفانعظیم زبانترسیاز به کرد

شد.دراینحالت،ایراندرعملتمامیجهانا...خمینیبیانمیکنندهتوسطآیتفصیحوقانع

،اتحادشوروی«شیطانبزرگ»،ایاالتمتحدهآمریکا،«شیطاناصلی»دانست.رادشمنخودمی

ترسیفلجکننده،نشانها...بربیگانهشدتتأکیدرژیمآیت«...ترهایکوچکشیطان»یهوهم

تعبیرزونیسبهعنوانیک8911:928)زونیس،«درکوجذابیتاینمقولهدرایرانبود... .)

به«غرب-آمریکا»گرهمانذهنیتوتصویرازا...خمینی،بیانشناسازتظمگفتاریآیتروان

عن این خمینی امام و بود روحشیطان و شیطان شدگیمسخ»وان گفتمان« در که را ایرانیان
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کرد.برایبازنماییمی«زدگیشیطان»زدگینهفتهبود،درنظمگفتمانیخویشهممعناباغرب

زده؟...خدایتبارکزدهباشیمیاشیطانچرامابایداینقدرغرب»نمونهبهاینمتنتوجهکنید:

(.838-81:839)صحیفهامام،ج«وتعالیشراشرارراازسراینکشورکوتاهکند


 ی ایرانی«ما»غرب به مثابه دشمن خدا و 

هاییازیکدشمنمفروضدرفرهنگوبهدشمنوسایه«هاغربی»و«غرب»اینمسئلهکه

د به خمینی، امام گفتمان در آن متعاقب و شدند، تبدیل ایرانی ههگفتمان بعد91های به

شکلبازمی ملیگردد. جنبش سیاسیگیری مبارزات و نفت صنعت شدن ملی و گرایی

-دربرابرغرب)آمریکا«فعال»و«گرانهکنش»گرایانبهرهبریدکترمصدق،اولیناقدامملی

هبهمثاب«غرب»متوقفشد،امادربازسازی8998انگلیس(بود.جنبشیکههرچندباکودتای

هایبعدیخودشتأثیرشگرفیبرجایگذاشت.درواقعازدرونبهشدتبرگفتمان«دشمن»

درجایگاهدشمنقرارگرفتودرفضایانقالبیپیروزی«غرب»یکچنینوضعیتیبودکه

ییکایرانیانبدلشد.غربیکهدرآمریکا،اصلیودرجه«دشمن»انقالباسالمیدرایرانبه

شد.فرانسهوشورویخالصهمیانگلستان،

بهبعدباآنروبرو91هایهایدههشدگیکهنیروهایاجتماعیوگفتماناحساسسرکوب

ایرانیآنروزگارشدهبودندوفرهنگمقاومتکهزبانگویایناخودآگاهضدقدرتجامعه

سرکوبشده سیاسی میل و یکبود از اجتماعیکه نیروهای طرفاباین از قدرتژهسو

بیگانه)غرب(موردسرکوبقرارگرفته)قدرتسیاسیپهلوی(وازسویدیگرازطرفابژه

فرهنگگفتمانی به ستیزی»بود، آمریکا بازنمایی« غرب-آمریکا»و نقشیکدشمن،« در

میمعناییموجهبرایسوژه ابژهها ناخودآگاهضدقدرتجامعهقدرتوابژهدهد. بیگانهدر

بازتابا هم یرانی سرکوبشده»کننده سیاسی میل بودهگفتمان« روزگار آن اجتماعی های

نیزبهترینزمانوفرصتبرایآشکارشدناینوضعیتبود.81تا83است.وفضایانقالبی

هایاجتماعیازطریقاینگفتمانفضاییکهاحساسناخودآگاهومیلسیاسیسرکوبشده

ا ایندو نقشفرافکنی، در را دشمن»بژه ایناحساس« گفتمانامامخمینی، در هدفبگیرد.

وبازتابعینیآنهایعنی«غرب-آمریکا»گربهایرانینسبتبهقدرتسرکوبدرونیجامعه

اصلیظاهرشدند.باسقوط«دشمن»بهمثابه«غرب»و«شاه»فرافکنیشدوازاینطریق«غرب»
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بود،چراکهشاهدرنظاممعنایی«غرب»ماندهماندشمنیکهباقیمیسلطنتونظامپهلویتنها

احساس شرایطی چنین یک در بود. داده دست از را خود مفهوم و معنا ایرانی، جامعه

هایانقالبیشدگیجامعهوخشمونفرتحاصلازایناحساس،نیازجامعهوگفتمانسرکوب

ساخت.ضروریمی«دشمن»رابرایبازتولیدیک

امامخمینیدرتبیینمفهومغربمی ازایرانبیرونانداختیمتا»گویند: ماایالتمتحدهرا

حکومتاسالمبرقرارنماییمبیرونانداختندولتآمریکابدینمعنانیستکهشورویجایگزین

تشانآنشود.شعارهایمردممانشاندهندهاینحقیقتاست.آناندرتمامتظاهراتومبارزا

(.88:882)صحیفهامام،ج«فریادزدندنهشرقی،نهغربیجمهوریاسالمی

ابرقدرتمشاهدهمی به بهویژهآمریکاکنیمکهایشانمشکالتایرانوجهاناسالمرا ها

دهدایشانقدرتاسالمرادرتواناییآندریکپارچهکردنمسلمانانوحفظآنانازنسبتمی

ابرقدرتداندعدالتیمیبی راندن بیرون بسیجمستضعفدر با ایشان رویکرد سرنگون. و ها

هایکارگزارغربیآغازشد.ایشانامپریالیسمبهویژهامپریالیسمآمریکاواسراییلکردنرژیم

داند.تریندشمنایران،جهاناسالموجهانسوممیرامهم


 وابستگی به غرب محصول عدم استقالل
کند:ایتبیینغرببهمثابهدیگریبراستقاللودوریازوابستگیتأکیدمیامامخمینیبر

استقاللدرگروقطعوابستگ» وابستهکردند، را اطرافما همه ایفکریاز تا یوابستگنیو

وهرمیاوریبدیراازغرببازمانیاستکهماهمهچنیکههمهنظرمانبها،هستدرمایفکر

هرع انیادیغرببامیکنیمدایپیبیوقتهمکه تا بکند، معالجه مایوابستگنیرا هست،

میکندایاستقاللپمیتوانینم . ایحاصلنمینحواستقاللچیهبه الّا خودمانراکهنیشود ما

نیبهغربدرااجیواحتمیدارزیخودمانهمهمهچم؛یکهماخودمانهمفرهنگدارمیبشناس

.(882-81:883امام،جفهی)صح«میامورندار

یکهدرآنفرهنگغربیتی.وضعکندمیرابرجسته«یدالوابستگ»،ینیامامخممتننیادر

دال»گریداردوبهعبارتدیوهژمونطرهیسیجهانسومفیابعادخودبرکشورضعدرهمه

متنبهنیگفتمانالیلتحدر.دهدیقرارمیدرمعرضخطرنابودایبردهونیراازب«استقالل

درگفتمانامامییگرایبومابعادآنومسئلهیودالاستقاللدرهمهیدالوابستگنیبرابطه
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دالمیپردازیمینیخم استقالل». محوریکی« خمنیتریاز امام گفتمان مرکز در ینیعناصر

وکیتکنولوژینمعنامتونیادراستکهییوچندمعنایچندوجهیاست.دالاستقالل،دال

دالیاقتصاد است. توجه ا»آنمورد خم«کیدئولوژیاستقالل امام گفتمان تقابلینیدر در

دالییمعنا اردیگیقرارم«یوابستگ»با جامعهیگفتمان-یمتکثرفرهنگیدرفضاشهیرنیو

رد.فضادانیارد«یوابستگ»یهادهیوبهخصوصرواجاریاخدرچنددههرانیا

ندیکهدرفرآداندیمیسنتعیرابهمثابهصنایبافیوقالیبافمخمل،یزربافیهاصنعتامام

بهوجودآمدکهفننیاامربهواسطهنیقرارگرفتهاست.ایشدنروبهاضمحاللونابودیغرب

انقالبازشیغربپضدهایگفتمانخردهمیجذبمفاهندیفرآیهادرطگفتماننیایهراس

درعرصهکیدئولوژیاگرایییازبومیاوچهرهافتیانتقالینیبهگفتمانامامخم،یاسالم

بهنما اقتصادودرعرصهکیدئولوژیاگرایییمنظورازبومگذاشت.شیاقتصادوصنعترا

یتوجهیبصنعت، منفعتینسبتیمزیعنی)«یاقتصادتیعقالن»گرفتندهینادایو ییجوو

ارجحیتصاداق و تی( به نظامی)منطق«کیدئولوژیاتیعقالن»دادن در موجود منافع بر که

اییمعنا گروهیدئولوژیآن تأکیهاو آن سدیخاص در کالنیهایرگذااستیدارد(

صنعتیاقتصاد صنایبرایو و اقتصاد کرداریداخلعیرشد است)منظور یگفتمانیکشور

یکیدوچهرهدارد:ینیامامخمیدرنظمگفتمانکیدئولوژیاگرایییبومقتیاست(.درحق

دال«یبرچسبوابستگ» به بخش«یوابستگ»که مفهوم و ددهیمعنا ویآرمانشیگرایگریو

دهیمعناومفهومبخش«کیاستقاللتکنولوژ»کهبهدال«یصددرصدبومیتکنولوژ»بهآلدهیا

معنا و مدلول یاست. گف«یوابستگ»دال سدر خمیاسیتمان باینیامام فرهنگیستیرا در

 جزئ«یبرچسبوابستگ»گفتمان عنوان حیبه 81یهادههیگفتمان-یفرهنگاتیاز 31و

ازگذشتهوافتهیفرهنگتداومکی«یبرچسبوابستگ»یگفتماننگجستوجوکرد.فره

تجربه و تحوالت فرهنگیاجتماع،یاسیسیهاماحصل چندرانیاجامعهیو دههنیدر

91یها)دهه وایاسیساتی(ازح31تا نیوتداومادیدربازتولزینیوابستگجیرادهیاست.

داشتهاست.ینقشمهمیفرهنگگفتمان

استویوجهچندیادهیپدیهماننددالوابستگزین«یبرچسبوابستگ»یگفتمانفرهنگ

کیوتکنولوژیاقتصادیبهوابستگرگیدیووجهیاسیسیفرهنگبهوابستگنیازایوجه

-یفرهنگاتیمسلطدرحیبهفرهنگ«یفرهنگگفتمان»نیایمرتبطاست.بعدازانقالباسالم
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ایگفتمان پشتوانهلیتبدرانیجامعه و سیبرایاشد گفتار بود.یانقالبیهاسوژهیاسینظم

درحقجیرایفرهنگگفتماننیازایانهیگنج،ینیامامخمیگفتارها دروننظمقت،یاست.

است.یدیازعناصرکلیکی«یوابستگ»،دالمخمینیامایگفتمان

یاجامعه«وابستهجامعه»کیکه،یوابستگریفراگدهیانیایواقعبعدازانقالباسالمدر

ازییگفتمانرابهسمترهانیجهتدادواینیقابلرشداست،بهگفتمانامامخمریوغمیعق

بردیتأکنیرهنمونکرد.درپشتاکیدئولوژیاگرایییبومکییوحرکتبهسویوابستگ

گفتمان«کیدئولوژیاگرایییبوم»مهمهمانمسئله«کیاستقاللتکنولوژ»دال کهبهیاست،

باقتیدرحق.کندیمیجلوهدادنتکنولوژیبومایوکردنیدربومیسعکیدئولوژیایشکل

بومیرنگگانه،یبیکنولوژتیزآمیرنگ اصالت میاز آن بدبخشدیبه بهبیترتنیو

.پردازدیمگانهیطردغرببهمثابهباییرانهیحاش


تداوم بازنمایی غرب در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
درتجزیهوتحلیلسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانالزماستمنابعهویتیایننظام

مورد هویتاسالمینظاماستکهمنافعواهدافسیاستخارجیرارا زیرا توجهقرارداد.

کند.انقالباسالمیهویتجدیدیبهایرانیاندرچارچوبمرزهایایرانیبخشیده،تعیینمی

هویتیکهمبتنیبراسالماست.درواقعگفتمانانقالباسالمیباعثتحولهویتملیوارائه

برپای ارزشهویتجدید خارجیایرانه رفتار است. شده باورهایاسالمیبرایایرانیان و ها

ایرانی هویت و منافع بر مستقیم که گرفته شکل هنجارهایی دارد.-براساس تاکید اسالمی

دولت برای نقشمحدودکننده که رفتارهنجارهایی برای معیاری مثابه به و کرده بازی ها

(.8938:48نیا،شود)اکرمیمحسوبمی

می اسالمی، جمهوری سیاستخارجی تحلیل کنشدر عام رویکرد از سیاستتوان گر

شودایکهدولتاسالمیبهصورتیککنشگریکپارچهتلقیمیخارجینامبردبهگونه

کنند.ازهایکارگزارانیاستکهازطرفآناقداممیکهسیاستخارجیآنحاصلتصمیم

تصمیمگیرندگان رغمتفاوتاینرو ازخارجیدولتاسالمیبه تمایزهایشخصیتی، و ها

تصمیم اول؛ نتیجه در برخوردارند مشترکی و مشابه میویژگی را جایگیرندگان به توان

گونهتصمیمگرفتهباشد،همین«ب»بهجای«الف»یکدیگربهکاربردبهطوریکهاگرشخص
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روندزیراازجملهمترادفدولتاسالمیبهکارمیگیرندگانکند.دوم؛اینتصمیمواقداممی

مترادفگرفتندولتباتصمیم«تحلیلسیاستخارجی»شناختیاساسینظریههایروشویژگی

اقداماتآمرانه استکه رسمیدولتیعنیکسانی دولتگیرندگان جهتاقدام هر اشاز

اقدامهمانکسانیاستکهبهشناختهمی اقدامدولت، کنند)دهقانینامدولتعملمیشود.

هایمختلفیکهنشأتگرفته(.پسازوفاتامامخمینیاگرچهدوران8931:88فیروزآبادی،

ازحوادثگوناگونآنبرههزمانیبودهبرسیاستخارجیایرانسایهافکندهاستامابرخیاز

شاخص عنوان به کماکاناصول داده تشکیل را نظام ماهیت که تمامیهایی بین در

گیرندگانتداومیافتهاست.باتوجهبهاینکهقواعدوقوانینگفتمانسیاسیامامخمینیبرتصمیم

خوانشویژهازاسالمشکلگرفتهکهدرآنامپریالیسمآمریکابزرگتریندشمنایرانوجهان

اسالمیایراناسالماست،شاهدتداومروندگفتمانسیاسیایشاندرسیاستخارجیجمهوری

چنانغربوایالتمتحدهآمریکابهعنواندیگری،دشمناصلیهستیم.گفتمانیکهدرآنهم

عامل انقالباسالمیو گفتمان تمایز اصلی ایندشمنیمعیار جمهوریاسالمیاست. نظام

کیاصلیهویتبخشآنازگذشتهتاکنونبودهاست.تقسیمجهانبهداراالسالمودارالکفری

(8923:83تریناصولسیاستخارجیجمهوریاسالمیاست)دهقانیفیروزآبادی،ازاصلی

 ایبراساسهرجامعهکهتعریفغرببهمثابهدیگریدشمن،درذیلآنقابلتعریفاست.

فعالیتمیبنیان تاریخیخود توانستنشانههای نیز ایران انقالباسالمی تمایزکند. از هایی

بینگفتمانی کشورهایجهان«خود».دراینتمایزگفتمانی،کندایجاد«دیگران»و«خود»را

ت.رابایدانعکاسجهانغربدانس«دیگری»کهشود،درحالیاسالمتلقیمی

هایامامخمینیدرگفتمانسیاسیخودبرارتباطباکشورهایمسلمانبرایتحکیمملت

بهحاشیه قدرتمعنویاسالمیدررانیغربتأکیداسالمیو اینرهگذر از تا داشتند وافر

هایالمللیبهمنصهظهوربرسدوذخایرومنابعاسالمیشکوفاشودودرنتیجهملتعرصهبین

(.ایشانمعتقدبودند81:883مسلمانمجبوربهخضوعدرمقابلبیگانگاننشوند)صحیفهنور،ج

تواندگامیعمدهدرراستایحضورمسلمانانالمیمیتفاهموارتباطصحیحمیانکشورهایاس

المللی،مبارزهباظلمواستکبارجهانیتلقیشود)صحیفهنور،گیریبینهایتصمیمدرعرصه

یکیازبنیادی8:29ج مقابلهباحضورو(. تریناصولسیاستخارجیایراندرحالحاضر،

یایرانازطریقتأثیرگذاریبرسیاستخارجینفوذآمریکادرمحیطپیرامونیجمهوریاسالم
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بینبردنبهانه از چندجانبهکشورهایهمسایهو یا ازسازوکارهایدو استفاده با هایموجود

(.8938:88است)اکرمینیا،

ازدیدامامخمینیجهان بینیامامخمینیمبنیبرجنگبینمستضعفانومستکبراناست.

دوجبههحقوباطلبودهاستدراینرهاوردجبههاستکبارهموارهجهانصحنهنبردهمواره

کوشدتاباسستکردنبنیادهایاعتقادیمردمجهانآنانرابهزیرسلطهخوددرآوردامامی

پیروزیپایانیباجبههمستضعفاناستوخداوندوعدهدادهکهآنانراوارثانخوددرروی

(.8934:81زمینقراردهد)رضاییپناه،

خداوندتعالیبرمامنتنهادورژیماستکباررابادستتوانایخودکه»گویند:ایشانمی

)صحیفه«قدرتمستضعفیناستدرهمپیچیدوملتعظیمماراائمهوپیشوایمستضعفانکرد

والگوبرایبایدایننهضتدرتمامعالمگستردهشودتاایرانمبدأونقطهاول»(.3:488امام،ج

ملت است؛همه مستضعفان از وراثت است، مستضعفان حق مستضعف)است(....امامت های

(.1:838)صحیفهامام،ج«مستکبرانغاصبندبایدازمیدانخارجشوند

تعاملاندیشهامامخمینیاستواربرمجموعه تقابلایبههمپیوستهاز همها، وگراییها، ها

پاواگرایی بر وها، ساختارشکنی بود. اسالمی انقالب ایستارهای و انقالبی اسالم اصول یه

عواملجذابوبرتریهایرقیبوهمشکنیگفتمانشالوده بیرونیدرشمار آورددرونیو

بنیان سیاستخارجی گفتمان است. گفتمان خودآگاهیبخشاین به استوار انقالب، گذار

مستکبرانجهان Dodson& Dorraj،8113)بودمستضعفاندرنبردبا اینایدئولوژیکه12: .)

سازیبانظاماستکباربهایازشریعتاسالمبودبهدگرسازیوخصومترهاوردخوانشویژه

رهبریآمریکامنجرشدکهپسازوفاتایشاننیزادامهداشتتاجاییکهمقاممعظمرهبری

یی،بصیرتواشرافنسبتبهحوزهسیاستخارجی،نیزازبدومسئولیتبااتکابهتجارباجرا

باارائهتدابیروراهکارهایاساسیمردمومسئوالنرادراتخاذسیاستخارجیپویاواثربخش

هایآشکارویژهپسازسردمداریآمریکا،باستمهغربب»گویند:راهنماییکردند.ایشانمی

دوحصر،درجهاناسالمبهیکضدّارزشتبدیلحمنطقواستکباروغروربیورفتارهایبی

غرببهعنوانیکطرف»کنند:همچنینبیانمی(.81/2/8928)آیتا...خامنهای،«شدهاست

آیتا...)«دمریکانباشآکهغرببهمعنایبرایجمهوریاسالمیمطرحاست؛مشروطبراین

مینیغربمهمچالشفرهنگی،تمدنیوهمانگونهکهازمنظرامامخ(.9/8/8913خامنهای،
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غرب-سیاسی نیز ای خامنه ا... آیت رهبری زمان در بود اسالمی ایران دنیای اجتماعی

توانادعاکردنیرومندترینعنصریاستکهحیاتمعاصرایرانیانراتحتتأثیرقراردادهومی

ضوعیکهسیاستخارجیفرهنگیدرایرانمعاصراستمو-ترینمسئلهفکریکهکماکانمهم

جمهوریاسالمیرانیزمتأثرکردهاست.انقالباسالمیازماهیتعقیدتیوفرهنگیبرخوردار

استواینماهیتضمنهویتبخشیبهنظامسیاسیداخلی؛سیاستخارجیکشورراتحت

نیامامتأثیرقراردادهاست.سیاستخارجیجمهوریاسالمیتحتتأثیرایدئولوژیوجهانبی

کند.خمینیشکلگرفتهبنابراینغربجایگاهمنافعمادیوغیرمادیرادرآنمشخصمی

تئوری»باذاتسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانپیوندیافتهازدیگرمفاهیماصلیکه

انقال تلقی«بصدور انقالب گفتمان اجزای از یکی اسالمی انقالب سیاستصدور است.

.زاندیشهامامخمینینشأتگرفتهوتاکنوندرسیاستخارجیتداومیافتهاستکهاشودمی

خواهیمانقالبمانراصادرگوییممیماکهمی»گوید:امامخمینیدررابطهباصدورانقالبمی

ایتبلیغاتگسترده خواهیمخواهیمباتبلیغباشد.مامیشمشیرباشدبلکهمی خواهیمباکنیم،نمی

کنند،باتبلیغاتصحیحخنثیکنیم،وبگوییمکهمی کهکمونیستهاودیگرانبرضداسالمرا

همه مثلمسیحیتکنونینیست اسالم اسالم دارد. امام،ج«).چیز 82صحیفه جای18: در و .)

می بیان دیگر می»کند: گفتیم اول از انقالبما صدور کنیم. صادر را انقالبمان به خواهیم

میلشکرکشینی بلکه برسانیمست، دنیا به را وزارت خواهیمحرفمان مراکز، آن یکیاز که

هاییکهایرانازشرقوغربداشتهواسالموگرفتاری امورخارجهاستکهبایدمسائلایران

به بگویدکهمیخواهیماینگونهعمل است، برساندوبهدنیا کنیم دنیا :83)صحیفهامام،ج«

یک»ایمشاهدهکرد؛تواندربرخیازسخنانآیتاهللخامنهنروندرامی(.تداومهمی484

دانستدیگرازنقاطروشنخطامام،جهانیبودننهضتاست.امامنهضتراجهانیمینقطه

کرد.امامازاینابائیهایمسلمان،بلکهغیرمسلمانمعرفیمیملتواینانقالبرامتعلقبههمه

غ این نمینداشت. ما که کشورهاست، امور دخالتدر از کردنیر صادر از غیر این کنیم؛

نمی را کار این ما که است، دیروز سبکاستعمارگران به اینانقالب اهلشنیستیم؛ کنیم،

هابفهمندکهرحمانیبایددردنیاپراکندهشود،ملتمعنایشایناستکهبویخوشاینپدیده

ملتوظیفه چیست، کجاستهشان استو چگونه هویتشان که بدانند ایمسلمان )آیتا...«

اینتفکّرکهتفکّربسیجىاستوامامبزرگوارمااینرادرایراناسالمى»(.84/9/23خامنهای،
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هاىبهارىخلقکرد،اینصادرشده.بارهاگفتیم،مفاهیمانقالبومفاهیماسالم،مثلعطرگل

هیچکسىنمی پخشمیتواناست؛ بگیرد؛ را شوددجلوىآن کشورهاى... در االنشما و

(.3/3/8939ای،)آیتا...خامنه...«کندگوناگونىمالحظهکنید؛اینتفکّرداردفعّالیتمی

ازمنظرامامخمینیبراساسهنجارهایموجوددرمتونمذهبیتشیع،واحدتحلیلنهدولت

درفراسویمرزهایایجادشدهتوسطاستعمارقرارداردسرزمینیبلکهامتاسالمیاستکه

یابندکهبایدبهکمکآنهاشتافت.ازهمینمستضعفانومظلومانجهاننیزدراینواحدمعنامی

روسیاستخارجیجمهوریاسالمیبایددرخدمتاهدافامتاسالمیبودهومنافعآنهارا

 پور، )قهرمان دهد قرار اولویت 8929در ارزش41: از یکی جویی عدالت فرهنگ(. های

اسالمیاستکهبهیکاصلدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانتبدیلشدهوبازتاب

می جنبشآنرا حمایتاز یا جهان مسلمانان تأکیدحمایتاز در وتوان هایعدالتخواه

عدهنفیسبیلکههرگونهآزادیبخشهمانندانتفاضهمردمفلسطینمالحظهکرد.همچنینقا

(موضوعیبرگرفتهازاندیشهامامخمینی8938:48کند)اکرمی،سلطهرابهنظاماسالمیردمی

هایایرانازاستکهدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانظهوریافتهاست.مثالحمایت

ریاسالمیاستتریناهدافسیاستخارجیجمهوفلسطینودشمنیبااسرائیلکهازاصلی

حلفلسطینموضوعدرقالبقاعدهنفیسبیلقابلتحلیلاستچراکهبهزعمرهبرانقالباگر

گرفت.ایشاندرخواهندقرارمستکبراننامیمونسلطهزیرهمیشهبرایاسالمیکشورهاینشود

بهراخودعزتووحدتاسالمیامتصهیونیستی،رژیمنابودیبا»کنند:همینرابطهبیانمی

باطلپایهبرکهرژیمیواستمشروعیتعدمصهیونیستی،رژیممشکلآورد.خواهددست

بینازوشدخواهدنابودبهقطعمسلمان،هایملتهمتباوالهیتوفیقبهباشد،شدهتشکیل

 (.88/19/31)آیتا...خامنهای،«..رفتخواهد

های،حکمتومصلحتازجملهآموزهدرطراحیواجرایسیاستخارجیاصولعزت

سیاستخارجیجمهوریاسالمیاستکههموارهموردتأکیدامامومقاممعظمرهبریبوده

این»کنند:اند.دراینزمینهبیانمیاست.رهبریدرمقاطعگوناگونبرایناصولتأکیدداشته

بتوانید مواضعطرفمقابلراکهگفتیمعزت،حکمت،مصلحت؛حکمتایناستکهشما

حکیمانهبهمواضعخودتاننزدیککنید.مصلحت،حکمتوعزتمکملهمهستندبایددر

«)جهتمصالحملیباشندودردرجهاولبایدباحفظعزتملیوعزتهویتیهمراهباشد
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(.82/4/8911آیتا...خامنهای،


 نتیجه گیری
پروژهاسالمهراسیرابرایتداومهژمونیدرشرایطیکهگفتمانمسلطغربی)آمریکایی(

المللیطراحیکردگفتمانانقالباسالمیبهرهبریامامخمینیاعتبارزداییخوددرنظامبین

دال نشانهاز و معانی مفاهیم، کشیدنها، چالش به و گفتمان این توسط شده ساخته های

ایالتمتحدهآمریکادرقالبدیگریمشروعیتآننزدافکارعمومیجهانراازطریقبازنمایی

ودشمندردستورکارخودقرارداد.

عنوان به خمینی امام نوشتاری گفتاریو متون بر باتمرکز تا پژوهشتالششد این در

سازیغرب)کهروندآنبهطورمحسوسازدوپردازورهبرانقالبچگونگیغیریتنظریه

باتحققآنبهاوجرسید(درقالبنظریهپسااستعماریوبادههپیشازپیروزیانقالبآغازو

روشتحلیلگفتمانتبیینشود.

امامخمینیبهعنوانایدئولوگانقالباسالمی،درجایجایمتونگفتمانیخویش،غرب

سازیغربازسازوکارهایمتعددیدرسازیکردهاست.ایشاندرفراینددیگریرادیگری

ایوحتیگیریازعناصرسنتی،مذهبی،اسطورههرهبردهوسعیداشتتابابهرهبازنماییخودب

مدرنبهارتقایگفتمانیخودومتعاقبآنگستردهسازیچترگفتمانیانقالباسالمیبپردازد.

ایهموارهبینمفاهیمومعناهایسنتیگفتمانامامخمینیدرایندیگریسازیباهویتیآستانه

دررفتوآمدبودوسعیداشتازاینطریقدرفضایاستعاریبهوجودآمدهدرومدرن

جایگاه در جهتاینکه به و سازد. متمایز غربی دیگریِ از را ایرانی خودِ انقالب، فردای

ایبررفتاروراهبریوجهتدهیبهنظامسیاسیبرآمدهازانقالبقرارداشتتأثیراتگسترده

کومتجمهوریاسالمیایرانگذارد.ماهیتضدغربیح

امامخمینیبارهبرییکانقالباسالمیباماهیتضدغربی،بهتعمیقوگسترشهمهجانبه

اینغیریت بازنماییکمککرد. یعنیبهسازیبهفهوممسازیو امام، مفاهیموسیله کاربردن

و«نمایشدیگری»میانتواندرچارچوبپیونداسالمیبرایتوصیفدشمنیادیگریرامی

پسااستعماری تحلیلبازنماییدرگفتمان دید از اینمطالعاتکرد. نمایشبازنمایی، فرایند در

تقلیل«هاتفاوت»،«دیگری» کند.مینهایتتثبیتسازدودرمیکند،طبیعیمیدهد،ذاتیمیرا
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باروشیطانبزرگبرایتوصیفامامخمینیدرواقعبااستفادهازمفاهیمقرآنی،ازجملهاستک

عملیاتیمی را مراحل این تمامی ازآمریکا، خمینی امام استفاده همینچارچوب، در سازد.

کهدرچارچوبمیمفاهیممحرومانومستضعفاننشان دهدکهایشانمفاهیمخاصخودرا

گیرد.میکارگفتماناوستبه

شکل و ایران اسالمی انقالب ظهور گیربا گفتمان نا«یریناپذمیتسل»ی احساس امنی،

امنیبادالخودآگاهانهوناخودآگاهانهدرخویشتنایرانیانانقالبیومسلمانانجهان،اینابژهنا

خوردوبهدالتبعآنانقالباسالمیپیونداماموبهسیاسیامنیتدرهستهمرکزیگفتمان

عنوانیکنیزکارکردگفتمانیضدیتبااستکباربهامنیتمعناومفهومدادوبههمیندلیل

کارکردی زاتیامن»و«وحشتزدا»کردارزبانیوگفتمانی، بودکه« درهمینراستا داشت.

آمریکا-غرب نماد تاریکی»به سیاهیو » برابر خود»در » و انقالبی( «خود»ایرانی)مسلمان/

وهمینرونددرسیاستخارجیجمهوریشدمسلمانسایرکشورهایجهاناسالمبازنمایی

 بااسالمیتداومیافت. ایالتمتحده انقالباسالمی،غربوبهویژه از باگذشتچهاردهه

توجهبهتحوالتعمدهایکهدرجغرافیایسیاسیجهانومنطقهبهوقوعپیوسته،درگفتمان

ریدشمن(رابرجستهساختهتادرخوداسالمهراسیومعرفیایرانبهعنوانمحورشرارت)دیگ

واز بنیادگراییاسالمیتداومببخشد. بهبهانهمقابلهبا سایهآناقداماتسیطرهطلبانهخودرا

گفتمانسیاسیامام از هرچیز سیاستخارجیایرانبیشاز اینکه به توجه با سویدیگر،

عنوانرهبرفرهمندانقالباسالمیمتأثراستپس ازوفاتایشاننیزشاهدتداومخمینیبه

رونددیگریپنداریآمریکادرعرصهسیاستخارجیهستیم.
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 منابع
 فارسی -الف

- ( هادی، 8923آجیلی، امامالمللبندیگفتماناسالمیدرروابطبینصورت(، دانشگاه تهران: ،
 صادق.

پژوهشکدهتهران:،(مقاالتمجموعه)انتقادیانسانیعلومبردرآمدی،(8923)مسعود،نیا،آریایی -
 علوم.وزارتاجتماعیوفرهنگیمطالعات

 ،تهران:اختران.،زبان،گفتمانوسیاستخارجی(8921ادیبزاده،مجید) -

لیباشکرافت، - 8938)،هلن،فنیت،گاریثوثیفیگرو ی،استعمار-فرهنگاصطالحاتپسا(،
 .اتباریآر،تهران:سپهوندیعلیترجمهحاج

یابیراهبردهایسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندردست»(،8938یا،محمد،)اکرمین -
 .8،شماره83،سالفصلنامهمطالعاتراهبردی،«8414اندازبهاهدافچشم

- ( اصغر، 8928افتخاری، سیاست»(، ایده چارچوبمعرفتیبرایتحقق شرعیسازیسیاست:
 .4شمارهدوفصلنامهدانشسیاسی،،«اسالمی

تهران:فرزان،شیرازیجمشیدترجمهغرب،وایرانیروشنفکران،(8924)بروجردی،مهرزاد، -
روز.
 تهران:زمان.درانقالبایرانچهشدهاستوچهخواهدشد؟،(،8982براهنی،رضا،) -

)حسینی - سیدمحمدعلی، 8929زاده، «سیاسیتحلیلوگفتماننظریه»(، ،سیاسیعلومفصلنامه،
 .82شماره

- ( سیدمحمدعلی، زاده حسینی و سیدصادق 8931حقیقت،  و(، منوچهری عباس در گفتمان
 تهران:سمت.دیگران،رهیافتوروشدرعلومسیاسی،

 ،قم:دانشگاهمفید.روششناسیعلومسیاسی(،8921حقیقت،صادق،) -

 ارامام.،تهران:مرکزتنظیمونشرآثجلدی88صحیفهامام،(،8912خمینی،روحا...،) -

مسعود؛ - منصور،درودی، جهتدرمحورمتنتالشپسااستعماری،مطالعات»،(8939)انصاری،
سیاسیجستارهایفصلنامه،«(متفاوترویکردهایبازشناسیبرتاکیدبا)اندازهاچشمسازیوارونه
 .88شمارهمعاصر،

 ایی.تهران:عطاسرارجاسوسیآمریکادرایران،(،8982دلدم،اسکندر،) -

- ( سیدجالل، فیروزآبادی، 8923دهقانی سیاستخارجی(، ارزیابی برای مفهومی چهارچوبی
 تهران:دانشگاهآزاداسالمی.جمهوریاسالمیایران،

نظریهاسالمیسیاستخارجی:چارچوبیبرایتحلیل»(،8931دهقانیفیروزآبادی،سیدجالل،) -
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 سالسوم،شمارهاول.وابطخارجی،فصلنامهر،«سیاستخارجیجمهوریاسالمیایران

،«چارچوبیبرایبررسیگفتمانسیاستخارجیامامخمینی)ره(»(،8934رضاییپناه،امیر،) -
 .88سالسوم،شمارههایراهبردیسیاست،فصلنامهپژوهش

- ( ماروین، 8911زونیس، شناسیشخصیتشاه،(، روان عباسمخبر،شکستشاهانه: ترجمه
 تهران:طرحنو.

 اسالمی.فرهنگنشردفترتهران:گواهی،ترجمهعبدالرحیمشناسی،شرق،(8911)ادوارد،سعید، -

(،قدرت،گفتمانوزبان؛سازوکارهایجریانقدرتدرجمهوری8924سلطانی،محمدعلی،) -
 تهران:نی.اسالمیایران،

 تهران:نشرعلمی.نقدونظریهپسااستعماری،(،8923شاهمیری،آزاده،) -

- ( حسین، فرد، کریمی و ابوالقاسم 8938طاهری، جمهوری»(، خارجی سیاست و ملی هویت
 .82دورهپنجم،شمارهالملل،فصلنامهمطالعاتروابطبین،«اسالمیایران

ترجمهکمالپوالدی،جامعهمدنی،دولتونوسازیدرایرانمعاصر،(،8928کمالی،مسعود،) -
 وایران.تهران:مرکزبازشناسیاسالم

- ( عاطفه، 8982گرگین، توان»(، همه ارتجاعبا و امپریالیسم برابر در «مان ایران، سالمجله ،
 .2نخست،شماره

فصلنامهمطالعات،«تحلیلتکوینگرایانهسیاستخارجیایران»(،8929قهرمانپور،رحمن،) -
 .89،شمارهراهبردی

- ( مارتینودیگران، سیمور 8929لیپست، ،) ترجمهکامرانخانیوالمعارفدموکراسی،دائره
 دیگران،تهران:کتابخانهتخصصیوزارتامورخارجه.

 زنجان:هزارهسوم.گفتمان،ترجمهفتاحمحمدی،(،8928میلز،سارا) -

بازنماییمفهوماستکبارجهانیدر»(،8938موسویحبشی،سیدصدرالدینودرودی،مسعود،) -
 .8دورهنخست،شمارهمطالعاتجهاناسالم،،«(ازجهاناسالمگفتماندفاعیامامخمینی)ره

شرایطتولیدفرهنگ:ریشههایظهورمدرنیسماسالمیدرهند،مصر(،8923)،مهرآئین،مصطفی -
 .،رسالهدورهدکتریجامعهشناسی،دانشگاهتربیتمدرسوایران

 ،تهران:نی.ترجمهحسینبشیریهنظریههایدولت،(،8929وینسنت،اندرو،) -
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